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 «ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ 

ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011»  

 

                                
    
 ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ  
 ΕΠΙ∆ΟΤΗΘΟΥΝ 

 

Με το ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των Νέων 
ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση και 
λειτουργία πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων στις οποίες 
συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν 
υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των 
επιχειρήσεων αυτών.  

Για την υπαγωγή τους στον ειδικό καθεστώς πρέπει:  

• οι επιχειρήσεις να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2011 και εντεύθεν ή 
να µην έχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώσει 
τις διαδικασίες ίδρυσής τους, 

• να αποτελούν είτε  

� ατοµικές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων δεν έχουν 
υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους, 

�  είτε επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχουν φυσικά πρόσωπα µε 
ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού τους 
κεφαλαίου, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος 
της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας 
κατέχοντας θέση Προέδρου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου, ∆ιαχειριστή ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης,   

 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

 
• Για µικρές επιχειρήσεις, το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ. 

(150.000€) 
• Για πολύ µικρές επιχειρήσεις, το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ 

(100.000€) 
 

 
ΕΙ∆Η ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 
• Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το ∆ηµόσιο 

χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών 
που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης 

 
• Ενίσχυση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από 

το ∆ηµόσιο τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, εξοπλισµού παραγωγής, και 
προσδιορίζεται ως ποσοστό επί των εκάστοτε καταβαλλόµενων δόσεων, 
αφαιρουµένου του ποσού του Φ.Π.Α. 
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ΤΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ: 

 

Ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν: 

1. Την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, και ειδικότερα:  

•  αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και 
παροχής συµβουλών που έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία της επιχείρησης, 
µέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου 
και έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ. 

•  τόκους εξωτερικής χρηµατοδότησης µε επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το 
επιτόκιο αναφοράς, όπως εκάστοτε καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

•  µίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής και χρησιµοποίηση 
τεχνολογικών υποδοµών που δηµιουργούνται µε εθνική και κοινοτική 
χρηµατοδότηση (όπως σε περίπτωση εγκατάστασης εντός Τεχνολογικών 
Πάρκων, Ζωνών Καινοτοµίας κ.λπ.), 

•  ενέργεια, ύδρευση και θέρµανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και 
φόρους προς το ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (εκτός του Φ.Π.Α. και 
των εταιρικών φόρων), όπως δηµοτικά τέλη κ.λπ. 

•  µισθοδοσία βάσει συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας, όπου περιλαµβάνονται 
και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, µε την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν 
έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις 

2.  ∆απάνες χρηµατοδοτικής µίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
παραγωγής. 

•  Οι καταβαλλόµενες δόσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης κτιριακών και λοιπών 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής. 

H ενίσχυση των παραπάνω δαπανών αφορά στα 5 πρώτα χρόνια µετά την 
ίδρυση της επιχείρησης και µετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην 
αρµόδια υπηρεσία.   

Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας των Νέων δεν 
ενισχύονται οι δαπάνες παγίων της επένδυσης. 
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

 
Τα παρακάτω ποσοστά ενίσχυσης αναφέρονται σε ποσοστά επί των 
λειτουργικών δαπανών και επί των δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης ανά έτος 
λειτουργίας της νέας επιχείρησης: 
 

Περιφέρεια 

 
Έτη 

Λειτουργίας 
 

(1ο έως 3ο) 

 
Έτη 

Λειτουργίας 
 

(4ο έως 5ο) 

Επιπλέον 
επιδότηση 

  (νησιά < 5000 
κατοίκους) 

Ανατολική Μακεδονία & 
Θράκη, Ήπειρος, ∆υτική 

Θεσσαλία, Ιόνια 
Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος, 

Βόρειο Αιγαίο, Κεντρική 
Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία 

35% 25% +5% 

Νότιο Αιγαίο, Στερεά 
Ελλάδα, Αττική 

25% 15% - 

 
Παράλληλα, απαιτείται τεκµηρίωση του τρόπου χρηµατοδότησης του 
προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου µε ιδία κεφάλαια (ή εξωτερική 
χρηµατοδότηση π.χ. δάνειο) σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό 
(30%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 
 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

     

το To συνολικό ποσό της ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι το ποσό του 

1.000.000 ευρώ στην περίπτωση χρήσης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ενώ 

στην περίπτωση  της επιχορήγησης µπορεί να ανέλθει µέχρι τις 500.000 

ευρώ.  

 Επισηµαίνεται ότι, τα παραπάνω ποσά παρέχονται συνολικά κατά τα πρώτα 

πέντε (5), µετά την ίδρυσή της, έτη λειτουργίας της επιχείρησης υπό τον όρο ότι 

το κατ’ έτος χορηγούµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 33% του συνόλου 

της χορηγούµενης ενίσχυσης. 

 

 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
 Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης πραγµατοποιείται εντός δύο (2) ετών από την 
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής, ενώ παρέχεται δυνατότητα 
παράτασης το ανώτατο µέχρι ένα (1) έτος.  
 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

  
 Τα επενδυτικά σχέδια για το έτος 2011 θα υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά 
µέσα από το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων και έπειτα εντύπως 
από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2011 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ:       300.000€ 

    
100.000€ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ  

    
200.000€ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ(ΚΤΙΡΙΑΚΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ) 

 

 

 

 

ΕΤΗ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΝΕΑΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

1Ο  

ΕΤΟΣ  

2Ο  

ΕΤΟΣ  

3Ο  

ΕΤΟΣ  

4Ο  

ΕΤΟΣ  

5Ο  

ΕΤΟΣ  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

30.000€ 50.000€ 80.000€ 80.000€ 80.000€  

∆ΟΣΗ  

LEASING 

20.000€ 20.000€ 20.000€ 20.000€ 20.000€  

ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ  

25% 25% 25% 15% 15%  

ΠΟΣΟ  

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ  

12.500€ 17.500€ 25.000€ 15.000€ 15.000€ 85.000€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ (ΕΠΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ) :  
       

28,3% 
 

 

 

ΠΑΓΙΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ

LEASING
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ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ: 
 
 

ΕΤΗ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΝΕΑΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

1Ο  

ΕΤΟΣ  

2Ο  

ΕΤΟΣ  

3Ο  

ΕΤΟΣ  

4Ο  

ΕΤΟΣ  

5Ο  

ΕΤΟΣ  

ΣΥΝΟΛΟ   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

40.000€ 60.000€ 80.000€ 100.000€ 100.000€  

∆ΟΣΗ  

LEASING 

20.000€ 20.000€ 20.000€ 20.000€ 20.000€  

ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ  

25% 25% 25% 15% 15%  

ΠΟΣΟ  

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ  

15.000€ 20.000€ 25.000€ 18.000€ 18.000€ 96.000€ 

 
 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ (ΕΠΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ) :  

32 % 
 


